
ENEDE
Gemeentelijk reglement
Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA)

Artikel 1 - Algemeen

Dit reglement regelt de uitgifte van de gemeentelijke cadeaucheque voor Assenede: 'CADOZA'.

CADOZA staat voor Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede.

Door deel te nemen aan de CADOZA verklaart de ondernemer zich akkoord met dit reglement.

Artikel 2 - De CADOZA als betaalmiddel

51 De waarde van de CADOZA is vrij te kiezen, zij het telkens een meervoud van € 5,00. Het
minimumbedrag van de bon is € 10,00 , het maximumbedrag van de bon is € 200,00.

52 De CADOZA kan enkel ingewisseld worden bijde deelnemende winkels, ondernemers en horeca in
Assenede. De CADOZA kan niet gespendeerd worden bij de gemeentelijke diensten.

53 Uitzondering op art.2 52 zijn de tijdelijke bonnen die door de gemeente worden uitgedeeld. Voor
deze bonnen zal het college de tijdelijke werkwijze bepalen.

53 Het is niet mogelijk de CADOZA in te wisselen voor cash geld. De CADOZA kan in meerdere keren
worden gebruikt.

54 De CADOZA kan digitaalworden aangekocht op www.cadoza.be.
Het gemeentebestuur voorziet in verkooppunten waar de CADOZA fysiek kan aangekocht worden.
Deze verkooppunten zijn:
- Dienst Vrije TÍjd

- Bezoekerscentrum Boekhoute
- Onthaal gemeentehuis Assenede

55 De verkoop van de CADOZA is enkel mogelijk door gemeentelijke diensten of via het digitale
platform hiervoor toegewezen.

$6 Elke CADOZA krijgt een uniek nummer en een unieke QR-code. Deze nummer- en QR-code worden
automatisch verbonden met een afgiftedatum bij aankoop.

57 De CADOZA is voor de consument één jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Na het verstrijken van
deze termijn heeft de CADOZA geen waarde meer.

58 ln geval van uitzonderlijke omstandigheden, kan het college beslissen om CADOZA's kosteloos te
verlengen en dit telkens voor een periode van 3 maand.

Artikel 3 - Deelnemende ondernemers

SL ledere ondernemer met maatschappelijke zetel op het grondgebied van Assenede of een

onderneming met een vestiging op het grondgebied van Assenede kan deelnemen aan deze

doorlopende actie, evenals de ambulante handelaars die een contract hebben met de gemeente
Assenede.

52 Winkelketens met verschillende vestigingen in binnen- en/of buitenland worden uitgesloten voor
deelname aan de CADOZA. Een uitzondering hierbij is wanneer een zelfstandig ondernemer met eigen
ondernemingsnummer de activiteit in dergelijke vestiging onafhankelijk van de keten uitvoert.
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53 Om te kunnen deelnemen bezorgt de ondernemer het gemeentebestuur een volledig ingevuld

inschrijvingsformulier waarmee hij tevens uitdrukkelijk de algemene bepalingen aanvaardt. ln geval

van betwisting neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.

54 Enkel deelnemende ondernemers mogen de CADOZA aanvaarden en krijgen de tegenwaarde

terugbetaa ld door gemeentebestuur Assenede.

55 Ondernemers die zich hebben ingeschreven, engageren zich om de aangeboden cadeaubonnen te

aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt
getrokken.

56 De deelnemende ondernemers zullen bekend gemaakt worden door:

een lijst van deelnemende ondernemers, die zal afgegeven worden bij iedere aankoop van een

CADOZA

online op de website www.cadoza.be

vermelding op de gemeentelijke website www.assenede.be

het aanbrengen van een sticker of een affiche aan de etalage van de zaak van de deelnemende

ondernemer (sticker of affiche wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld na

toelating overeenkomstig artikel 4 91 en artikel 4 S2.).

57 Een ondernemer kan zich op eender welk moment uitschrijven uit de CADOZA. Dit kan op volgende

wijze:

De ondernemer stelt het college van burgemeester en schepenen schriftelijk in kennis van zijn

wens om zijn deelname aan de CADOZA te beëindigen. Briefwisseling wordt gericht aan het

college van burgermeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede of wordt gemaild

naar lokale.economie@assenede.be .

a

a Na ontvangst van de brief door het gemeentebestuur gaat een opzegperiode van 3 maanden

in, startende de eerste dag van de volgende maand.

Gedurende deze periode is er tijd om:

o De sticker en/of affiche te.verwijderen uit de handelszaak

o De naam van de ondernemer te verwijderen van de website, document bij aankoop,...

Artikel 4 - Verwerking en uitbetaling van de CADOZA

51 De CADOZA wordt online ontwaard door de ondernemer bij ontvangst door de cijfercode in te geven

of de QR-code te scannen. Bij problemen kan er tijdens de kantooruren ook telefonisch contact

opgenomen worden met de dienst Lokale Economie Assenede op het nummer 09 218 7895, waar de

medewerkers van de dienst deze bon kunnen ontwaarden in naam van de ondernemer. Technische

storÍngen worden gemeld via de dienst Lokale Economie Assenede aan Unigift.

52 De ontvangsten, zoals aangeleverd in een bestand door Unigift, worden maandelijks door de

financiële dienst betaald aan de ondernemers via overschrijving.

53 Oude CADOZA's die nog werden verkocht voor de digitalisering en van de welke de termijn van l-
jaar na afgifte nog niet is verstreken, kunnen ook online worden ontwaard. Oude CADOZA's waarvan

de termijn wel al is verstreken, hebben geen waarde meer.
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54 Een ondernemer, die deelnemende ondernemer was voor de digitalisering, maar niet verder wenst
deel te nemen na de digitalisering, kan nog een uitbetaling van de reeds ontvangen CADOZA's bekomen.

De ondernemer dient volgende zaken SAMEN in om terugbetaling te kunnen verkrijgen

het ingevulde terugbeta lingsform ulier;

de controlestroken van de ontvangen CADOZA's

Het indienen van deze documenten gebeurt uiterliik zes maanden na beëindiqing van deelname . Na

het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op terugbetaling.
Het ontvangen van de nieuwe bonnen na beëindiging van deelname is niet toegestaan en er is ook
geen recht op terugbetaling.

{rtikel 5 - Aankopen van CADOZA op factuur

De website www.cadoza.be voorziet een pagina speciaal voor CADOZA's op factuur. De factuur wordt
daa r a utomatisch gegenereerd.

Artikel 6 - Toepassingen voor het gemeentebestuur

51 Het gemeentebestuur kan zelf de CADOZA gebruiken in het kader van zijn subsidies of voor het
geven van attenties binnen de daartoe voorziene beschikbare kredieten.

52 Het gemeentebestuur en Unigift zullen al het mogelijke doen om aan de verplichtingen te voldoen,
maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade wegens tijdelijke
defecten of onderbrekingen of wegens vertragingen in het opnemen van hun verplichtingen wegens
omstandigheden buiten hun wil om die de productie of de levering van de CADOZA verhinderen.

53 Het gemeentebestuur en Unigift kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de CADOZA.

54 Het gemeentebestuur en Unigift kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het aanvaarden
van een CADOZA zonder waarde of met onvoldoende waarde. De deelnemende ondernemer heeft de

verplichting de waarde bii ontvangst te controleren.

55 Het gemeentebestuur en Unigift kunnen op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor
vervalsing of fraude met CADOZA's of het ontwaardingssysteem. Bij vaststelling van vervalsing of
fraude, zal het mogelijke worden ondernomen om dit met spoed een halt toe te roepen.

55 De ondernemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij vervalsing of fraude door de

consument.

57 Het gemeentebestuur kan, met een voorafgaand advies van de Adviesraad Lokale Economie
Assenede (ALEA), te allen tijde beslissen om geen CADOZA meer te verdelen. De CADOZA's in omloop
zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken. Het gemeentebestuur
voorziet minimaal L jaar tussen de kennisgeving aan de deelnemende ondernemers en de effectieve
stopzetting van de verdeling.

58 Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd beslissingen te nemen bij twijfel of
betwistingen omtrent de CADOZA en de bepalingen van dit reglement, mits een voorafgaand advies
van de Adviesraad Lokale Economie Assenede (ALEA).
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Artikel 7 - lnwerkingtreding

Dit reglement werd vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 29 oktober 2020. Het reglement

treedt in werking op datum van 1 december 2020.

Gezíen en goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 oktober 2020

Frederik Willems

Algemeen directeur
Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad
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